
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָּפסוק ר ַו"  )כה,  מב(  ּ ְּיַצו  יֹוֵסף  ַוְיַמְלאו  ֶאת  ְכֵליֶהם  ּבָ ּ
קֹו יֶהם  ִאיׁש  ֶאל  ׂשַ יב  ַכְסּפֵ ּוְלָהׁשִ ּ ַַוּיַעׂש  ָלֶהם 'ְּוכו  "ּ

לֹא  ָאַמר  ַהָכתוב  ַוְיַצו  יֹוֵסף  ְלַמְלאֹות ".  ֵּכן ַּהַטעם  ׁשֶ ּּ ּ ַ ּ

יב  ְוכו ֶּאת  ְכֵליֶהם  ָבר  וְלָהׁשִ ּ ּ ִּבְלׁשֹון  ַהָמקֹור  ְי'  ּ ל "ּ

ּיֹוֵסף   ֵקיֶהם  ִיְהֶיה ּׁשֶ ַבת  ַהֶכֶסף  ְבׂשַ ֲהׁשָ ָּהָיה  רֹוֶצה  ׁשֶ ּ ּ

ֵקיֶהם  הוא  ָדָבר ,  ְּבתֹוַרת  סֹוד ֲּאָבל  ְלַמְלאֹות  ׂשַ ּ ּ ּ

ַּהָמסור  ְלָכל  ַהְפקוִדים  על  ְמִכיַרת  ַהָבר  ְוָלֵכן  ָאַמר  ַ ּ ּ ּ ּ

אֹוָתם  ַהְמֻמִנים  על  ָכך  ְיַמֵלאו  ְכֵליֶהם "  ַוְיַצו  יֹוֵסף" ּׁשֶ ּּ ּ ְ ַ ּ

קֹו"ל  ֲאָב,  ָּבר יב  ַכְסֵפיֶהם  ִאיׁש  ֶאל  ׂשַ ְּלָהׁשִ ּ ּלֹא  ִצָוה "  ּ

ֶּאָלא  ְלֶאָחד  ְבתֹוַרת  סֹוד ִסּיֵם  ַהָכתוב  ,  ּ ְּוֶזהו  ׁשֶ ּ ּּ ְַוַיעׂש "ּ
 . ְלׁשֹון ָיִחיד" ָּלֶהם ֵכן

 י"בעזה

 

  

ִּמְתַרֶקֶמת ְיׁשוָעה ּמוָדעְללֹא   ּ
א  ֶלא  ּבָ ְחרור  ַהָגדֹול  ִמּבֹור  ַהּכֶ ִ ּיֹום  ַהֵחרות  ְוַהּשׁ ּ ּ

ַהְפָתָעה ּבֹות  .  ּּבְ ִּתְכֵנן  ֹזאת ש  "יתְַאך  ְמסֹוֵבב  ַהּסִ
ְדָרָכיו  ַהִנְפָלאֹות  ְזַמן  ַרב  קֶֹדם  ָלֵכן ָטַרד .  ּבִ ֲּחלֹום  ׁשֶ

ֶּאת  ְמנוַחת  ַפְרֹעה ְּלִסיוטָהָיה  ,  ּ ך  ּ ֵ י .  ְִמְתַמּשׁ ל  ַאְנׁשֵ ּכָ
ְצִרִיים  ָּהרוַח  ַה ים  –ּּמִ ִפים  ְוַהַחְרֻטּמִ ְ ַכּשׁ ּפֹוְתֵרי ,  ַהּמְ

ּכֹוָכִבים לֹא ,  ַהֲחלֹומֹות  ְוַהחֹוִזים  ּבַ ִּהְתַגלו  ּכְ ּ ּ
ֶהֱעלו .  ְיִעיִלים ֶ ים  ּשׁ ּנִ ֹוִנים  ְוַהְמׁשֻ ַּהִפְתרֹונֹות  ַהּשׁ ּ

ְפֵני  ַפְרֹעה ָעְברו ַהָיִמים . ֶּהֱעלו  ֶאת ֲחָמתֹו,  ּּבִ ָכל ׁשֶ ּּכְ ּ
ִריאותֹו .  ֹחֶסר  ָהאֹוִניםָּגַבר   ִפיַע  ַעל  ּבְ ַּהֲחלֹום  ִהׁשְ ּ

ב ּכָ ַפל ְלִמׁשְ ּנָ ֶלך ׁשֶ ל ַהּמֶ ָצב ָהַלך ְוֶהְחִמיר. ְׁשֶ ְַהּמַ ּ. 
ַכב  ַפְרֹעה  ְוָגַסס  ְלִאטֹו ּׁשָ ָפָחה .  ּ ִרים  וְבֵני  ִמׁשְ ּׂשָ ּ

ֶלך  ַהּנֹוֶטה  ָלמות  ִמַצַער  ְדָאָגה  ַאַחר  ַהּמֶ ָּעְקבו  ּבִ ּ ְּ

ִקְרַבת ָמקֹום.  ֵלבְוַדֲאבֹון   ִקים ָעַמד ּבְ ׁשְ ר  ַהּמַ . ַּגם  ׂשַ
ִלּבֹו ה  ּבְ ִּמְלָחָמה  ַעָזה  ִנְטׁשָ ַדאי  ְלַגלֹות :  ּ ַּהִאם  ּכְ

ּבֹור ב  ּבַ ֶלך  ַעל  פֹוֵתר  ַהֲחלֹומֹות  ָהִעְבִרי  ַהיֹוׁשֵ ַּלּמֶ ּ ְ ?
ֶלך  חֹוֶלה  ְוהוא  ָיכֹול  ְלַהִצילֹו,  ִּמַצד  ֶאָחד ַּהּמֶ ּ ְ .

ָכך  ִתָזֵכר    ,ִניָּאְמָנם  ִמַצד  ׁשֵ ּּבְ ֶלך  ְ ה ְֶחְטאֹו  ַלּמֶ ְוָלּמָ
חֹות  ַעל  ֲעָברֹו  ּכָ יר  ִנׁשְ א  וְלַהְזּכִ ּלֹו  ִלְפֹתַח  ֶאת  ַהּנֹוׂשֵ ּ

ִאם  ֶּאָלא  ?  ֶהָאֵפל ֶלך  ָימותׁשֶ ַּהּמֶ ְְוָיקום  ֶמֶלך  ַאֵחר  ְ ּ 
רֹות  ה  ֶאת  ַהְקרֹוִבים  לֹו  ַלִמׂשְ אי  ְיַמּנֶ ְלַוּדַ ּׁשֶ ּ

ַאְרמֹון  וְבַמָצב  ֶזה  ִיָת ַּהֲחׁשובֹות  ּבָ ּ ֵכן  ְמאֹד ּּ
ֵתן  ְלַאֵחר  ּנו  ְוִתּנָ ִקים  ִתָלַקח  ִמּמֶ ׁשְ ר  ַהּמַ ַרת  ׂשַ ׂשְ ּמִ ּׁשֶ ּּ

ֲעָמדֹו ְּוהוא  יוַרד  ְלַגְמֵרי  ִמּמַ ִני.  ּ ֵ ְּוׁשוב  ֵמַהַצד  ַהּשׁ ּ, 
ָכל   ַדאי  ְלַהְמִתין  ְמַעטּאוַלי  ּבְ ְּלַקוֹות ,  ֹּזאת  ּכְ

ח   ּכַ ֶלך  ִיׁשְ ַהּמֶ ה  ֵמַהֲחלֹוםְׁשֶ ּנֶ ׁשֻ ַּיְחִלים  ְוָיׁשוב ,  ַהּמְ
ָחְזקו  ָעָל.  ְלֵאיָתנֹו ֶּאָלא  ׁשֶ לֹא ּ ְבֵרי  ָהרֹוְפִאים  ׁשֶ ּיו  ּדִ

ּהֹוִתירו  ִסּכוי  ְלַהְחָלָמתֹו ֵיׁש  ָלַקַחת ,  ְּיֵתָרה  ִמזֹו.  ּ
ּבֹון   ֶחׁשְ ִאם  ּבְ ַערׁשֶ יֹום  ִמן  ַהָיִמים  ִיְתַגֶלה  ַהּנַ ּּבְ ּ ּ ּ 

יָמה ,  ּפֹוֵתר  ַהֲחלֹומֹות ע  ַמֲאׁשִ ֻּתְפֶנה  ְלֶעְברֹו  ֶאְצּבַ
ל  ַהְסָתַרת ְוַהּכֹל   ׁשֶ ֶלך  ּבְ ִּיְראו  ּבֹו  גֹוֵרם  ְלמֹות  ַהּמֶ ְּ ּ

ַחִיים ֶלך  ּבַ ִאיר  ֶאת  ַהּמֶ ָיְכָלה  ְלַהׁשְ ַּהְיִדיָעה  ׁשֶ ּ ַמה .  ְּ
ַער  ָהִעְבִרי ֶלך  ַעל  ַהּנַ ִאם  ְיַסֵפר  ַלּמֶ ִיָתֵכן  ׁשֶ ֶ ְַגם  ּשׁ ּ ּּ ּ ,

ָאְזָניו לו  ּבְ ּוְדָבָריו  ִיְתַקּבְ ל  ְפָרס  ְואוַלי  ַגם ,  ּ ּאוַלי  ְיַקּבֵ ּּ ּ
ַדְרָגה ְרֶאה  ָע,  ָאֵכן.  ָּהֳעָלה  ּבְ ִפי  ַהּנִ ִּדיף  וְכַדאי ּכְ

ֵבית  ַהּסַֹהר ב  ּבְ יֹוׁשֵ ַער  ׁשֶ ֶלך  ַעל  ַהּנַ ְּלַגלֹות  ַלּמֶ ְ ּוְכֵדי .  ּ
חֹות ּכָ ַרת  ִנׁשְ ַהְזּכָ ָעָיה  ּבְ ר  ַעל  ַהּבְ ים  ֶאת ,  ְּלִהְתַגּבֵ ִהְקּדִ

ִליָחה ת  ַהּסְ ָקׁשַ יר  ַהיֹום:  "ּּבַ " ֶּאת  ֲחָטַאי  ֲאִני  ַמְזּכִ
ַמע  .  'ְוגֹו ׂשֹוָרה  ְמַמֵהר  ַפְרעֹה  ְלָהִביא  ְלִמׁשְ ֵאָליו ַּהּבְ

ית ֲאסוִרים  ֶּאת יֹוֵסף וִמּבֵ  .ְָיָצא ִלְמלֹךּ
ָכל  אֹוָתם  ָיִמים , ַּפְרעֹה  ֶאת  ֲחלֹומֹוֵמָאז  ָחַלם  ,  ּבְ

ּ  ְלַאֵתר  פֹוְתֵרי  ֲחלֹומֹות ְמקָֹרָביוִנְסיֹונֹוָתיו  ְוִנְסיֹונֹות   ּ
ְעתֹו יבו  ֶאת  ּדַ ָיׁשִ ֶ ּּשׁ ּ ֶפׁש  ִּחּבוֵטי  ,  ּ ר ַהּנֶ ל  ׂשַ ׁשֶ
ִקים  ְוַעד   ׁשְ ית ַלהֹוָרָאהַהּמַ   ְלהֹוִציאֹו  ִמּבֵ

ּבֹור  ְולֹא  ,  ָּהֲאסוִרים ב  ּבַ ָּהָיה  מוָדע יֹוֵסף  ָיׁשַ
ּבֹוֵרא   לֹא .  ּעֹוָלם  ֵמִכין  ֲעבורֹוַּלֲהָכנֹות  ַהְיׁשוָעה  ׁשֶ

ָלל  ָרָאה   ל  אֹורִניצֹוץ  ּכְ ׂשֹוָרה  ,  ׁשֶ תֹוִציא  אֹותֹו ּבְ ּׁשֶ
ה  ְללֹא  ְיִדיָעתֹו  .  ֵמַהּבֹור ּוֵמֲאחֹוֵרי  ַגּבֹוַהּכֹל  ַנֲעׂשֶ ּ .

ָבר  ְמַל ֵדנוְוַהּדָ לֹא  ִנְרֵאית  ִתְקָוה ,  ּּמְ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ַגם  ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ֹאֶפק ִלי ,  ּבָ ַהַהָצָלה  הֹוֶלֶכת  ְוִנְבֵנית  ִמּבְ ִּיָתֵכן  ׁשֶ ּ

ָלל ְהֶיה  מוָדִעים  ְלָכך  ּכְ ּנִ ְׁשֶ ּוְלעֹוָלם  לֹא  ֵנַדע  ֶאת .  ּ
ל  ַהָקּבָ ֻיָחִדים  ׁשֶ ָרָכיו  ַהּמְ ְּלָהִביא  ַהָצָלה ה  "ּּדְ

ֶ.  ָלָאָדם ם  ּשׁ יק  ּיֹוֵסףּוְכׁשֵ ּלֹא  ָהָיה  מוָדע ,  ַּהַצּדִ
לות   ַתְלׁשְ ְּלִהׁשְ ַהּבֹוֵרא  ּ ָרַקם ש  "יתַּהַהָצָלה  ׁשֶ

ְד ְפָלִאיםֲּעבורֹו  ּבִ ך  ַגם,  ָרָכיו  ַהּנִ ּּכָ ֲּאַנְחנו  לֹא  ָתִמיד   ְ ּ
ַהָקּבְָלַדְרֵכי ּמוָדִעים  ַּהַהָצָלה ׁשֶ ּרֹוֵקם ֲעבוֵרנוה "ּ ּ . 

ל  ֵאֶצל [ ַתּדֵ ִהׁשְ ָכך  ׁשֶ ְּוֵאין  ִלְתלֹות  ֶאת  ַהָצַלת  יֹוֵסף  ּבְ ְ ּ
ִקים ׁשְ ר  ַהּמַ ַרת  ִקיומֹו ,  ׂשַ ַהְזּכָ ל  ַמְטָרתֹו  ּבְ ָאמור  ּכָ ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ
ל  יֹוֵסף  ֶנ ְלַבדׁשֶ ִיים  ּבִ ִניִעים  ִאיׁשִ ָתה  ִמּמְ יָון ,  ֶּעׂשְ ּכֵ ׁשֶ

ׁש  ַעל  ַעְצמֹו ָחׁשַ ִאם  לֹא  ִיָגֶלה  ֶאת  ָאְזנֹו ,  ׁשֶ ָּיַדע  ְוֵהִבין  ׁשֶ
ֶלך ל  ַהּמֶ יר  ֶאת ,  ֲאבֹוי  לֹו  ַוֲאבֹוי  ְלַנְפׁשֹו,  ְׁשֶ ֶנֱאָלץ  ְלַהְזּכִ

ב  ּבַ ל  פֹוֵתר  ַהֲחלֹומֹות  ַהיֹוׁשֵ ת  ִקיומֹו  ׁשֶ ֻּעְבּדַ ּּ . ּבֹורּ
ין  ה  זֹאת  ּבֵ ָהָיה  עֹוׂשֶ ִסּבֹות  ׁשֶ ּוָפׁשוט  וָברור  ְלֹנַכח  ַהּנְ ּ ּ ּ
ֵרנו  וֵבין  ִאם  ָלאו ִיְזּכְ ּנו  ׁשֶ ִּאם  יֹוֵסף  ָהָיה  ְמַבֵקׁש  ִמּמֶ ּ ּּ ּ .

יֵרהו ,  זֹאת  ָועֹוד ִקים  ַיְזּכִ ׁשְ ר  ַהּמַ ּשַׂ ַּגם  ִאם  יֹוֵסף  ָסַמך  ׁשֶ ְ ּ
יֹוֵתרָהָיה  ֶזה  ִלְזַמן  ָק,  ִּלְפֵני  ַפְרעֹה ֲהֵרי  ָחְלפו ,  ָצר  ּבְ ּׁשֶ

ה ַתּנָ ֶלא  ְוָדָבר  לֹא  ִהׁשְ ים  ֵמָאז  ְיִציָאתֹו  ֵמַהּכֶ ה  ֲחָדׁשִ ּמָ , ּּכַ
ָבר  לֹא  ִנַתן  ִלְסֹמך  ָעָליו ּכְ ְוָפׁשוט  ׁשֶ ּ ּ ֵעת.  ּ ְלַאַחר ,  ּכָ

ה ִהִגיָעה ,  ַמֲעׂשֶ ה  ָהֲאִמִתית  ִהיא  ׁשֶ ּבָ ַהּסִ ַּהּכֹל  יֹוְדִעים  ׁשֶ ּ
ָקַב ָעה ׁשֶ ָ  .]ִלְגאֹול ֶאת יֹוֵסףש "יתע ַהּבֹוֵרא ַּהּשׁ

ֹתאַמר ַיֲעקֹב ה   ?ָּלּמָ
ה ך  ַהָפָרׁשָ ֶהְמׁשֵ טוי  ַגם  ּבְ א  ִליֵדי  ּבִ ִּעְנַין  ֶזה  ּבָ ְּ ּ ּ .

ה    (ל"ָּאְמרו  ֲחַז ית  ַרּבָ ֵראׁשִ ָרֵאל " )יצג  ּבְ ַּוֹיאֶמר  ִיׂשְ
ה  ֲהֵרֹעֶתם  ִלי  ְוגֹו י ,  )ו,  מג('  ָלּמָ ם  ַרּבִ ׁשֵ י  ֵלִוי  ּבְ ַרּבִ

ר  ָח ָבר ֲחִניָנאָמא  ּבַ ּ  ֵמעֹוָלם  לֹא ָאַמר ַיֲעֹקב ָאִבינו ּדָ
ָטָלה ל  ּבַ רוך  הוא,  ּׁשֶ ך  ָאַמר  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ֶּאָלא  ּכָ ְּ ְּ ֲאִני ,  ּ

ה  ִמְצַרִים  ְוהוא  אֹוֵמר  ָלּמָ נֹו  ּבְ ּעֹוֵסק  ְלַהְמִליך  ֶאת  ּבְ ְ

הוא  ָאַמר  ,  ֲהֵרֹעֶתם  ִלי ְעָיה  מ(ִּהיא  ּדְ ה ּ  ִנְסְתָר,)כז,  ְיׁשַ
י  ֵמה ְרּכִ ַּיֲעֹקב  ָאִבינו  ָעָליו         ".'י  ְוגֹוַקּוֵמֱאלֹ'  ּדַ

לֹום ָ ל  סוֵגי  ַהְתָלאֹות ,  ַהּשׁ ִהְתַנְקזו  ּבֹו  ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ֵני  ָהָאָדם   ָפָחה   ְרִדיָפה    –ַּהפֹוְקדֹות  ֶאת  ּבְ ֵני ִמׁשְ ִּמּבְ

ו  ָאִחיו  – ִגיל ,  ָלָבן  ָחִמיו,  ֵעׂשָ וִאים  ְמֻאָחִרים  ּבְ ִּנּשׂ
תֹוְוַגם,  ד"פ ּ  ָאז  רוָמה  ְוֻהְחְלָפה  ִאׁשְ ֵיי  ַפְרָנָסה,  ּ  ְּקׁשָ
ַלְיָלה"  – יֹום  ֲאָכַלִני  חֹוֵרב  ְוֶקַרח  ּבַ ּּבַ ָנִתי ,  ּ ד  ׁשְ ַּוִתּדַ

ל  ֲעבֹוָדה ,  )מ,  לא(  ֵמֵעיָני ִנים  ֲאֻרּכֹות  ׁשֶ נֹוָסף  ְלׁשָ ּבְ
ְּמָפֶרֶכת  ְללֹא  ְתמוָרה ֵבית  ָלָבן,  ּ , ַעְולֹות  ְוהֹוָנָאה  ּבְ

יָנהַּצַער  ִג ֹאֶנס  ּדִ ִנים  ּבְ ָּגלות  ַהגוף  ,    ּּדול  ּבָ ּּ ית   –ּ ִמּבֵ
ְצִעירותֹו ָרֵאל  ְלִמְצַרִים ,  ָּאִביו  ְלָחָרן  ּבִ ֵמֶאֶרץ  ִיׂשְ

ִזְקנותֹו ִנים  ֲאֻרּכֹות ,  ּּבְ ך  ׁשָ ֶפׁש  ְלֶמׁשֶ ְָגלות  ַהּנֶ ּ ּ
ִכיָנה ּנו  ׁשְ ְסַתְלָקה  ִמּמֶ ּנִ ּׁשֶ ְפִטיַרת  ָרֵחל .  ּּ ַּאְלְמנות  ּבִ

ִג ן  ֵלָאהּבְ ְמֻיָחד  וְלַאַחר  ִמּכֵ ִנים ,  ּיל  ָצִעיר  ּבִ ּכול  ּבָ ּׁשִ
ך   ְנִסּבֹות ב  "כְְלֶמׁשֶ יֹוֵסף  ִנְטַרף  ּבִ ֶ ב  ּשׁ ָחׁשַ ִנים  ׁשֶ ּׁשָ

ַּאְכָזִריות  ַעל  ְיֵדי  ַחָיה  ָרָעה ה  ָאִביך   "–חִֹלי    .ּּ ִָהּנֵ

ָהָיה  חֹוֶלה  –"  חֹוֶלה , ַיֲעֹקב  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ׁשֶ
ִיים  נֹו ִקיָרה  ַהֶחְלִקית  ַעל  ִפי  [ָסִפים  ּוְקׁשָ ָים "ַּהּסְ ּּבַ

ֶרך ָרֵאל  ַיֲעֹקב  לוָגִסי ,  )'טַוְיִחי  אֹות  פ("  ְּדֶ י  ִיׂשְ ַּלָגאֹון  ַרּבִ ּ
ִליָט ל  ַהְתָלאֹות   .]ְועֹודא  "ׁשְ ְּוִעם  ֹזאת  ְוַעל  ַאף  ּכָ

ּבֹוֵרא  ֵבקותֹו  ּבַ ְּוַהָצרֹות  לֹא  ָזז  ְלֶרַגע  ֶאָחד  ִמּדְ ּ
ִבְטחֹונֹו  ָהַעז   )  ְוֵסֶפר  ֲחִסיִדיםנ"מוַּעֵין  (ש  "ית ְונֹוָתר  ּבְ

ַחי  ָהעֹוָלִמים ָבר ,  ּבְ ּוֵמעֹוָלם  לֹא  הֹוִציא  ִמִפיו  ּדָ ּ

ָמעות  ָהִעְנָין,  ְּלַבָטָלה ָיָצא  ִמִפיו ,  ַּמׁשְ ּבור  ׁשֶ ל  ּדִ ּכָ ּׁשֶ ּ ּ
קול  וָמדוד,  ָהָיה  ְמֻתְכָנן ּׁשָ ּ ּתֹו  ַפַעם ְלַבד  ֵמאֹו,  ּ

ַאל   ָ ּשׁ ה"ׁשֶ ה  ַהָקּבָ".  ָלּמָ ך ְוָכךה  "ּלֹא  ָלּמָ ה  ִלי ּכָ ְָעׂשָ ְ ,
ה  ַאֶתם ֶּאָלא  ָלּמָ ַני,  ּ ֹאֶפן .  ֲהֵרעֹוֶתם  ִלי,  ּבָ ּבְ ְוֵכיָון  ׁשֶ

ַע  ָעִקיף   ַתּמֵ ָיָדם  ְלָהַרע  לֹו  אֹו  ְלֵהִטיב ִּהׁשְ ִאלו  ּבְ ּּכְ
בו  ,  לֹו ָטָלהֶּנְחׁשְ ִדְבֵרי  ּבַ ָבִרים  ּכְ ְרֵכי   .ַּהּדְ ּדַ ֶ ום  ּשׁ ִּמּשׁ

ם ֵ רוִאים  ,  ֵהםּ  ִנְסָתִרים  '  יתַהּשׁ ִליָחיו ֵהםְּוָכל  ַהּבְ , ׁשְ
ּוְפֻעלֹוֵתיֶהם   ּנו    ְלטֹוָבהּ ְּגֵזַרת ֶאת  ּאֹו  ְלָרָעה  לֹא  ְיׁשַ

ִיַטב  ,  ָהעֹוָלםְֶמֶלך   ְרצֹונֹו  ׁשֶ ִאם  ּבִ ּׁשֶ , ֲאַזי,  ָלָאָדםּ
ַּהְפֻעָלה  ֶרך ְלָהִביא ּ ְְלָהֵרַע ִתְהֶיה ַהּדֶ  .ֶּאת ַהטֹוָבהּ

ָבִרים ּוְלִחזוק  ַהּדְ ּ : ַּפְרֹעה  אֹוֵמר  לֹו.  ָּנׁשוב  ְליֹוֵסף,  ּ
ַמע  ֲחלֹום  ִלְפתֹר "... ַמְעִתי  ָעֶליך  ֵלאמֹר  ִתׁשְ ַּוֲאִני  ׁשָ ּ ָּ

ְלָעָדי  :  "ּעֹוֶנה  יֹוֵסף  ִמָיד,  "ֹאתֹו   ֵאין  ַהָחְכָמה -ּבִ
ִלי   ֶ לֹום ִקֱאלֹ"ֶּאָלא  ,  )י"ַרׁשִ(ִּמּשׁ ים  ַיֲעֶנה  ֶאת  ׁשְ
ֶלך ַמְצִהיר  יֹוֵסף  .  )טז-טו,  מא("  ַּפְרֹעה ְִלְפֵני  ַהּמֶ

ַהָקּבָ ל  ה  "ּעֹוֵבד  ָהֱאִליִלים  ׁשֶ עֹוָלם ְלַבּדֹו  מֹוׁשֵ ּבָ
לֹוָמם   לֹומֹו  ּוׁשְ לּוׁשְ ָידֹוׁשֶ ְוָלאֹור .  ּ  ַפְרֹעה  ִהיא  ּבְ

ְדָבִרים  ֵאלו  ֵמִסיר  ,  ָּהָאמור ּּבִ ָטחֹון ּ ל  ַצד  ּבִ ּיֹוֵסף  ּכָ
ָאָדם  ֹכחֹו ּבְ ֵאין ּבְ ֶ  .ְלָהַרע אֹו ְלֵהִטיבּשׁ
ְרחֹוִקים  ֲאַנְחנו  ֲהַגם   ְדֵרָגתֹוּׁשֶ ל  ִמּמַ ַּיֲעֹקב  ָאִבינו   ׁשֶ

לֹום ָ ֵאָלה  ,  ָעָליו  ַהּשׁ ְ ינו  ַהּשׁ ְלַגּבֵ ְּוַעל  ַאף  ׁשֶ ": ָלָמה"ּ
ְתִדירות  ָעְצָמהחֹוֶזֶרת  ַעל   , ְּלַצֲעֵרנו,  ְמַסְחֶרֶרתּ  ּבִ

ל  ָפִניםַעל  ,  ָּראוי ָבִרים  ,  ּּכָ ֹאף  ִחזוק  ֵמַהּדְ ִּלׁשְ ַּהָללוּ ּ ,
ַעְצֵמנו  יֹוֵתר   ּוְלַחֵזק  ּבְ ּ ֵאין ְּויֹוֵתר  ֶאת  ַהְיִדיָעה  ּ ֶ ּשׁ

ִרָיה  ּכַֹח  ְלָהַרע  ְלַאף   ִאם  לֹא ָּלנו  ְלֵהִטיב  אֹו  ּּבְ
ְגֵזַרת  ַמְלּכֹו   ל  עֹוָלםּבִ יר  .  ׁשֶ ְחּדִ ּנַ ַעְצֵמנו ּוְכָכל  ׁשֶ ּּבְ

ֶּאת  ַהְיִדיָעה  ַהֹזאת ַחֵיינוֵיַקל  ,    ּ ָּלנו  ּבְ ֵאין ,  ּּ ֶ ָנִבין  ּשׁ
ִליַח   ְ ֵלַחֶּאָלא  ִעם  ָּלנו  ֵעֶסק  ִעם  ַהּשׁ ָבר .  ַּהְמׁשַ ַהּדָ
ְּיַסְיֵענו  ַגם  ְלִהְתָקֵרב   ּ ָכל  ַמָצבה  "ַּלָקּבָּ י  ,  ּּבְ ֵנַדע ּכִ

ל  ַהְמאָֹרעֹות   ּכָ ִרחוק ּאֹוָתנו  ַּהפֹוְקדֹות  ׁשֶ ִדים  ּבְ ִּנְמּדָ
ָלנו   ר  ׁשֶ ֵקרוב  ַהֶקׁשֶ ּאֹו  ּבְ ּּ נוּ ִּעם  ָאִבינו  ַמְלּכֵ ּ. 

ׁשוב  ְכּו ּנָ ְּיׁשוָעה ִנְרֶאה  ִסיָמן  לֹא  ַּגם  ִאם    ,ֵאָליוּׁשֶ
ֶפַתח ַהָקּבָ,  ּּבַ יֹוֵתר רֹוֵקם  ה  "ֵּנַדע  ׁשֶ ֶּאת  ַהטֹוב  ּבְ

ֲּעבוֵרנו  ְדָרָכיו ּ ַּהִנְפָלאֹות ַגם ְללֹא ְיִדיָעֵתנוּבִ ּ. 

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ ִּּמֵקץ ִמֵקץ ִמֵקץ ִמֵקץ     ָּּּּפָרׁשַ ה     ----ּּ ה ֲחנֻּכָ ה ֲחנֻּכָ ה ֲחנֻּכָ ָליֹון   •ֲחנֻּכָ     פ"תש'ה  • 42  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדהַהּמַ ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ  ֲעִסיק ּבַ



 שששש""""יתיתיתיתְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא נִנִנִִנ ְלָטֵני ַטַעםֹוק
ה  ַהּבֹוֵרא   ֶרת  ֲאָלִפים  ש  "יתָעׂשָ ֲעׂשֶ  ְלָטֵני  ַטַעםֹוקּכַ

ָלנוַּהְמֻמָק ָלׁשֹון  ׁשֶ ִּמים  ּבַ ּ ָמקֹום  ֶאָחד,  ּ ַּאך  לֹא  כוָלם  ּבְ ּ ְ ;

ִקְדַמת  ַהָלׁשֹון  ְמֻמָק ּּבְ לוַחים  ִמּ תֹוק  ְוַהּמָ ְצָדִדים  ,  ַּהּמָ  –ּּבַ

ָקֶצה  ָהֲאחֹוִרי  ,ֶּהָחמוץ ר  ְוֶהָחִריף  –  ּבְ ה .  ַהּמַ ְוֶזה  ַנֲעׂשָ

ֶנֱהֶנה ֵדי  ׁשֶ ַּאך  ְוַרק  ּכְ י  ַגם  ִאילו  ָהיו  קְ ּ  ּכִ ּ ל   ְלָטֵניֹוּ ּכָ

ָמקֹום   ָעִמים  ּבְ ָלׁשֹון  אֹו ,  ֶאָחדַהּטְ ָהיו  ְמֻפָזִרים  ּבַ ּאֹו  ׁשֶ ּ ּ

ָקַבע  ָלֶהם  ַהּבֹוֵרא  לֹא  ָהיו  ְמֻסָדִרים  ְלִפי  ַהֵסֶדר  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ַקת  ָהֶאֶנְרִגָיה  ַלגוף,  ש"ית ּלֹא  ָהְיָתה  ֲחֵסָרה  ַהְסּפָ ּ ְַאך ,  ּ

ל  ָמקֹום  ָהִיינו  ַמְפִסיִדים  ֶאת   ֹוִנים ִּמּכָ ָעִמים  ַהּשׁ ֲחָוַית  ַהּטְ

ָעִמים ַהְמֻגָוִנים ְּולֹא ָהִיינו ֶנֱהִנים ֵמָהֹאֶכל וֵמַהּטְ ּ ּ. 
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ַנת  ֹחֶרף   ִהְסטֹוְרָיה ז  "תקל'הׁשְ ל  ּבַ ֵכר  יֹוֵתר  ִמּכָ זָּ ּתִ

קוָּפה, ָהַאֶמִריָקִאית ּתְ ֶהֱעִניָקה ָלּה ַעְצָמאוּתּכַ  .  ׁשֶ

ַעׁש .  ְַלְיָלה  ָחׁשוּך  ְוַקר עֹות  ּגָ ָמה  ׁשָ ַּרק  ִלְפֵני  ּכַ

ֶמְרָחבּפַ,  ַּהָמקֹום ִזים  ָרֲעמוּ  ְוַצֲהלֹות  ְקָרב  ִהְדֲהדוּ  ּבַ . ּּגָ

ל  ְיָהָבם  מוּ  ֶאת  ּכָ ּשָׂ ֶ ֲחָיִלים  ֲחדוֵּרי  מֹוִטיַבְצָיה  ּשׁ

ָלֶהם ֶ ֵחרוּף  ֶנֶפׁש,  ְּלַעְצָמאוּת  ִמּשׁ ַהְקָרָבה ,  ִנְלָחמוּ  ּבְ ּבְ

ְמִסירוּת  ֵאין  ֵקץ  ְלַמַען  ֵחרוָּתם,  ַעְצִמית ה  ַהּכֹל .  ּבִ ַעּתָ

ַקט ְרׁשוּ  ַהֲחָיִלים  ָלֹאָהִלים  .ׁשָ ָכה  ּפָ , ִעם  ֶרֶדת  ַהֲחׁשֵ

ֶלג .  ֶלֱאֹגר  ּכַֹח  ְליֹום  ְלִחיָמה  נֹוָסף,  ִּלְמנוַּחת  ַהַלְיָלה ׁשֶ

ָרב ַהּדֹוֵמם  ֵדה ַהּקְ ה ֶאת ׂשְ ּסָ ַּהְמַדֵמםְוַאְוִריִרי ּכִ ּ. 

דֹול ֶנָרל  ַהּגָ ִסיעֹוָתיו .  ֵמֶאָחד  ָהֹאָהִלים  ָיָצא  ַהּגֶ ּפְ

ְמַמת  ָהֵאיִמיםָהַרּכֹו ְמַעט  ֶאת  ּדִ ת  רוַּח .  ת  ֵהֵפרוּ  ּבִ ִאְוׁשַ

ֲערֹו   ָרה  ֶאת  ׂשַ זְּ ְצָעִדים  ְמדוִּדים .    ְוַהּגֹוֵלׁשְָהָאֹרךּפִ ּבִ

ֵלס  ֶאת  ַדְרּכֹו ִהים  ּּפִ ין  ָהֹאָהִלים  ַהּכֵ ִמיך ,  ּבֵ ך  ַהּסָ ֹחׁשֶ ְּבַ ְ

ֶהֱאִפיל  ֶאת  ָהֵאזֹור ַעם  ָעַצר  ְלֶרַגע.  ׁשֶ מ.  ִמיֵדי  ּפַ ֹוחֹו ּבְ

ָניו  ָלְבׁשוּ  ַקְדרוּת.  ָצפוּ  ְוָעלוּ  ַהְמֹאָרעֹות  ָהַאֲחרֹונֹות : ּפָ

ְבָתה  " ים  ּגָ   ַהּנֹוָרָאה  ַהזֹּאת  וִּמי ַּהִמְלָחָמהֲחָיִלים  ַרּבִ

ָמה  ֲחָיִלים ה ...  ּיֹוֵדַע  עֹוד  ּכַ ַּהִמְלָחָמה  ַהזֹּאת  ָקׁשָ

ֶעֶצב  –"  ְּלֻכָלנוּ ֵמרָמַתי.  ִהְרֵהר  ּבְ ַתי  ַאֶמִריָקה ָמ?    ֶזה  ִיּגָ

ָלּה ֶ ה  סֹוף  סֹוף  ְלַעְצָמאוּת  ִמּשׁ ְזּכֶ ַּהִאם  ָיבֹוא  ַהיֹום ?  ּּתִ

ָלנוּ חֹוְלִמים ָעָליו ּכֻ  ?  ַּהְמֻיָחל ׁשֶ

ׂשוֶּמת  ִלּבֹוִנְצנוּץ  ִנְצנוּץ  ִנְצנוּץ  ִנְצנוּץ   ך  ֶאת  ּתְ יק  ָמׁשַ ּקִ הוּא .  ְאֹור  ּדַ

ַזַעם ִּמי  הוּא  ֶזה  ַהַחָיל  ֶהָחצוּף :  ִצְמֵצם  ֶאת  ֵעיָניו  ּבְ

ֵמֵעז  ְל עֹות  ָהֵרי  ּגֹוָרל  ֵאלוּּׁשֶ ׁשָ ֲהֵרי ?  ַּהֲעלֹות  אֹור  ּבְ

לֹום  ֲחֵבָריו לֹומֹו  ְוֶאת  ׁשְ ן  ֶאת  ׁשְ ָכך  ְלַסּכֵ ר ,  ְֵיׁש  ּבְ ְוֶאְפׁשָ

ָלּה ם  ֶאת  ַהַמֲעָרָכה  ּכֻ ּגַ ּׁשֶ ִהְרֵהר  ְבַכַעס  ְוֵהִאיץ  ֶאת   –!  ּ

יעֹו  ָסמוּך  ָלֹאֶהל.  ְּצָעָדיו  ְלִכיוּן  ָהאֹור ַהּגִ ַעד,  ְּבְ  ִמּבַ

י  ַהְיִריָעה ֻקָדיו,  ַּלֲחַרּכֵ ַחָיל  ִמּפַ ׁש .  ִּהְבִחין  ּבְ ָעַמד  ִנְרּגָ ׁשֶ

א  ֵנר  נֹוָסף ים  וֵּמֲעֵליֶהם  ִהְתַנּשֵׂ ר  ֵנרֹות  ְקַטּנִ . מוּל  ִמְסּפַ

ל  ַהַחָיל ָניו  ׁשֶ ת  חֹוִרין  ְנסוָּכה  ַעל  ּפָ ְלָוה  ּבַ ָפָתיו ,  ּׁשַ ׂשְ

ֵמַח ֶנָרל  ָעַקב  ּבְ.  ָלֲחׁשוּ  ִנּגוּן  ׂשָ ָמה ַהּגֶ ֵּעיָניו  עֹוד  ּכַ

ׁש  ְלָהִבין  ֶאת  ָהִעְנָין.  ְרָגִעים ַּמה  ַמְטָרתֹו ,  וִּבּקֵ

ִנּגוּד  ַלהֹוָראֹות ַהְדָלַקת  ֵנרֹות  ּבְ ִנים ?  ּבְ ר  ַהּפָ ׁשֶ וַּמה  ּפֵ

ֵעת  ְקָרב ָנה  ַהְמַאֶיֶמת  ַעל ,  ָהְרגוּעֹות  ּבְ ּכָ ֵני  ַהּסַ ּמוּל  ּפְ

ָלנוּ ָאַמר  ְלַעְצמֹו ,  "ׁש  ּפֹהָעַלי  ְלָהִבין  ַמה  ִמְתַרֵח!  "ּּכֻ

ַתח ַּהַחָיל  ֶהֱעִתיק  ֶאת  ֵעיָניו .  ְוֵהִסיר  ֶאת  ְיִריַעת  ַהּפֶ

ע דֹולוווווָוָוָָו'  '  '  '  ֹוְרגֹוְרגֹוְרגֹוְרג''''גגגג"""":  ֵמַהּנֵרֹות  ְוִנְרּתָ יְנְגטֹון  ַהּגָ דֹולאׁשִ יְנְגטֹון  ַהּגָ דֹולאׁשִ יְנְגטֹון  ַהּגָ דֹולאׁשִ יְנְגטֹון  ַהּגָ ֶזה ,  ָאֵכן"!"  !"  !"  !"  אׁשִ

ֶנָרל  –"  ֲאִני יַע  ְלֵעֶבר  ַהּנֵרֹות  ָאַמר  ַהּגֶ וַּמה ",  ְוִהְצּבִ

ְמ?  "ֶזה ְַהַחָיל  ִחֵיך  ּבִ ּ א  ְלֶגֶנָרלּ ּסֵ ֶנָרל .  בוָּכה  ְוָגַרר  ּכִ ַהּגֶ

ב ֵ יו.  ִהְתַיּשׁ יר  ֶאת  ַמֲעׂשָ . ֲאִני  ְיהוִּדי;  ְּוַהַחָיל  ֵהֵחל  ְלַהְסּבִ

ָנה ִים  ׁשָ ַאְלּפַ ָרֵאל  ִלְפֵני  ּכְ ֶאֶרץ  ִיׂשְ ְבנוּ  ּבְ ית ,  ָיׁשַ ּבֵ

לֹו   ׁש  ָעַמד  ַעל  ּתִ ַּהִמְקּדָ ָלנוּ  ִעם ְוִחזֵּקּ ר  ׁשֶ ׁשֶ ּ  ֶאת  ַהּקֶ

מֹוּבֹו ַרך  ׁשְ ָלְטׁשוּ .  ְֵרא  עֹוָלם  ִיְתּבָ ֻּאמֹות  ׁשֹונֹות  ׁשֶ

ְבנוּ'ֵעיֵניֶהם  ַעל  ַנֲחַלת  ָהֵא ּה  ָיׁשַ ִנּסוּ  ַלֲעקֹור  אֹוָתנוּ ,  ל  ּבָ

ֶרך,  ֵמַאְדָמֵתנוּ ָכל  ּדֶ נוּ  ּבְ ַמר .  ְִלְפֹגַע  ּבָ ְַאך  ּבֹוֵרא  עֹוָלם  ׁשָ

ָמר  ְוָכל  ִנְסיֹונֹוֵתיֶהם  ָע ל  ִמׁשְ ּתֹהוָּעֵלינוּ  ִמּכָ ין .  לוּ  ּבַ ּבֵ

ֵהֵרעוּ  ָלנוּ  ָהיוּ  ַהְיָוִנים ֶ ָּהֻאמֹות  ּשׁ ָאר .  ּ ְ ׁשֹוֶנה  ִמּשׁ ְַאך  ּבְ

ֶחֶרב נוּ  ּבְ ַעד  ּכֹה  ִנְלֲחמוּ  ּבָ י  ָרָעֵתנוּ  ׁשֶ , ָהאֹוְיִבים  חֹוְרׁשֵ

ִחית,  ֲחִנית ֵלי  ַמׁשְ ִליְסְטָראֹות  ְוָכל  ּכְ ֲחרוּ   ַּהְיָוִנים,  ּבְ ּבָ

ְד ִמיֵדנוּ  ּבִ ל  ַאְחָוה ,  ָרִכים  ֲהפוּכֹותְלַהׁשְ ֶאְמָצִעים  ׁשֶ ּבְ

ַעם   ְוֵרעוּת ְרּבוּת  ַהְיָוִנית  ּבְ יר  ֶאת  ַהּתַ לוּ  ְלַהְחּדִ ּדְ ּתַ ְּוִהׁשְ

ָרֵאל ַמע  ָלֶהם.  ִיׂשְ ָ ים  ֵסְרבוּ  ְלִהּשׁ ְַאך  ָהיוּ ,  ְיהוִּדים  ַרּבִ

ֵאלוּ ם  ּכָ ָרֵאל ,  ּּגַ ַעם  ִיׂשְ ּבְ ַעת  ׁשֶ ֶרב  ַקֵלי  ַהּדַ ִּמּקֶ

ּנִ כוּ  ַאֲחֵריֶהםׁשֶ ֶאֶרץ  ַהּקֶֹדׁש .  ְמׁשְ ָעָתם  הוְּקמוּ  ּבְ ּפָ ַהׁשְ ּבְ

ּדוּר  .  ֵתַאְטָראֹותְוִאְצַטְדיֹוִנים   ְחֵקי  ּכַ ְמקֹוָרם (ִמׂשְ ָהיוּ  ּבִ ׁשֶ

ָידוַּע,ָּלֱאִליִלים  ַהְיָוִנים  ֲעבֹוָדה  ָזָרה חוּצֹות )  ּ  ּכַ טוּ  ּבַ ָפׁשְ

ְרּבוּת ֵהֵחלוּ ַלֲעב ַעת ַהּתַ ּפָ  . ֹוד ֶאת ֱאִליֵליֶהםּוְּבַהׁשְ

 

ָרֵאל  לֹא  ָנטוּ  ָלֶלֶכת  ַאַחר  ִיׂשְ ּבְ ַהְיֵרִאים  ׁשֶ מוָּבן  ׁשֶ ּּכַ

י  ַהֶחְבָרה ַאְכָזִריוּת   ּאֹוָתם  ַחָלׁשֵ ְּוַהְיָוִנים  ָרְדפוּ  אֹוָתם  ּבְ ּ

עוּת ִרׁשְ ם  ּבְ ים  ָמְסרוּ  ֶנֶפׁש  ַעל .  ְוִנְלֲחמוּ  ֶנְגּדָ ְיהוִּדים  ַרּבִ

ָבר .  ּצֹון  ַהּבֹוֵרא  ִיְתַעֶלהְּמָנת  ְלַקֵים  ֶאת  ְר ך  ַהּדָ ך  ִנְמׁשַ ְּכָ ְ

ַמֲהָלָכם  ָהיוּ  ַהְיהוִּדים  ׁשֹוְמֵרי  ַהּתֹוָרה  ְנתוִּנים  ְזַמן  ַרב  ּבְ

ְלטֹון   ַחת  ׁשִ ן ,  ַּהְיָוִניםּתַ ֻחְרּבָ ֵּעיֵניֶהם  רֹואֹות  ְוַכלֹות  ּבַ

ֵדל  ְוהֹוֵלך,  ַּהַיֲהדוּת ֶהֶרס  ַהּגָ ָיָדם  ַל,  ְּבַ ֲעׂשֹות ְַאך  ֵאין  ּבְ

 . ְמאוָּמה

מוָּכה  ִעיר  מֹוִדיִעין  ַהּסְ ָחה  ְיהוִּדית  ְקַטּנָה  ּבְ ּפָ ִמׁשְ

ַלִים ן .  ֶהְחִליטוּ  ַלֲעׂשֹות  ָלֶזה  סֹוף,  ִלירוּׁשָ ְתָיהוּ  ּבֶ ַמּתִ

דֹול  ָהִרים  ֶאת  ֵנס  ַהֶמֶרד  ְוִהְכִריז ִמי :  ּיֹוָחָנן  ַהּכֵֹהן  ַהּגָ

ת!  ֵאַלי'ַלה ָניו  ְועֹוד  ְיהוִּדים ֵאָליו  ִהְצָטְרפוּ  ֲחֵמׁשֶ   ּבָ

ׁש  ֶאת  ַעְצָמאוּתֹו  ְוֶאת  יב  ַלִמְקּדָ ָחְפצוּ  ְלָהׁשִ ּטֹוִבים  ׁשֶ

בֹודֹו ִנים.  ּכְ ַיַחס  ַלִמְתַיוְּ ָרם  ּבְ ִמְסּפָ ַּאך  ֵאלוּ  ָהיוּ  ַדִלים  ּבְ ּ ּ ְ ,

ל  ַהְיָוִנים ְבֵריֶהם  ׁשֶ י  ּדִ ּוֶּבַטח  ְלֵחיל  ַהְיָוִנים ,  ּעֹוׂשֵ

ְצָבָאם ָמָנה ֲאָל יםּׁשֶ  . ִפים וְּרָבבֹות ַרּבִ

ם  ַהְיׁשוָּעה ֵ י  ָלֶהם  ַהִמְלָחָמה  וְּלַהּשׁ יֹוְדָעם  ּכִ ַּאך  ּבְ ְ ,

ל  ִמעוּט  מוּל  רֹוב ּבֹונֹות  ׁשֶ ים  מוּל ,  לֹא  ָעׂשוּ  ֶחׁשְ ַּחָלׁשִ

ָנה  ְלִהָלֵחם  ַכוָּ ֲּחָזִקים  ְוַכּדֹוֶמה  ֶאָלא  ָיְצאוּ  ְלִהָלֵחם  ּבְ ּ ּ

ם   ֵ דֹוֶאת  ִמְלֶחֶמת  ַהּשׁ ָלםלַהּגָ , ְוָאְמָנם.  ּ  ְוֶהָחָזק  ִמּכֻ

ֶלא ֹאַרח  ּפֶ ים ,  ּבְ ָהיוּ  ַחָלׁשִ ל  ְטהֹוִרים  ׁשֶ ּאֹותֹו  ִצּבוּר  ׁשֶ

ֵעֶסק  ִלמוּד  ר  ְזַמּנָם  ָהָיה  ּבְ ִעּקָ י  ְמֻיָמִנים  ְוׁשֶ ּוִּבְלּתִ ּ

ה דֹוׁשָ  ,ֵּהִביסוּ  ֶאת  ֵחיל  ָיָון  ַהְטֵמִאים,  ּתֹוָרֵתנוּ  ַהּקְ

ָיָדם .  ִּמְלָחָמה  ֻמְפָקִריםַּהֲחָזִקים  וְּמֻלְמֵדי  ַה ך  ָעָלה  ּבְ ְּכָ

בֹוד  עֹוָלם  וְּלַהְחִזיר  ֶאת  ַהּכָ ם  ּבָ ֵ ם  ַהּשׁ ׁש  ֶאת  ׁשֵ ְלַקּדֵ

ׁשֹו ׁש.  ְלֵבית  ִמְקּדָ ְכְנסוּ  ְלֵבית  ַהִמְקּדָ ּנִ ׁשֶ ֶהֶרס ,  ּּכְ נֹוְכחוּ  ּבַ

ְצעוּ  ַהְיָוִנים ּבִ דֹול  ְוָהרוָּחִני  ׁשֶ ן  ַהּגָ מֹו.  ּוַּבֻחְרּבָ ָנִאים ַהַחׁשְ

ֻטְמַאת  ַהְיָוִנים  ְתַחְללוּ  ּבְ ּנִ ַח  ׁשֶ ְרקֹו  ֶאת  ַאְבֵני  ַהִמְזּבֵ ּּפֵ ּ ּ

אוּ  ְלַהְדִליק  ֶאת  ַהְמנֹוָרה ,  וְּבָנאוּהוּ  ֵמָחָדׁש ּבָ ּוְּכׁשֶ

ֶמן  ָטהֹור,  ַּהְטהֹוָרה ָיָדם  ׁשֶ ֵאין  ּבְ ֶ ֵרר  ּשׁ ֶאת  ַהּכֹל .  ִהְתּבָ

ָעם ַמּגָ ִּטְמאוּ  ַהְיָוִנים  ָהֲעֵרִלים  ּבְ לֹא  ָחְפצוּ ּ ּ  ֶוֱהיֹות  ׁשֶ

ֶמן  ַהָטֵמא ֶ ּשׁ ֵמׁש  ּבַ ּתַ ְּלִהׁשְ אוּ  ַהּכֲֹהִנים  ֵעיֵניֶהם ,  ּ ָנׂשְ

ּבָ ַמִים  וִּבְקׁשוּ  ֵמַהּקָ ָ ֶמן  ָטהֹורה  "ַלּשׁ ַיְזִמין  ָלֶהם  ׁשֶ . ּׁשֶ

ים  ִנְמָצא  ַקְנַקן ,  ְוָאֵכן ָתם  ֶנֶעְנָתה  וְּבַמֲהַלך  ַהִחּפוּׂשִ ׁשָ ּקָ ְּבַ

ָהָיה  ָס ֶמן  ׁשֶ דֹולׁשֶ חֹוֶתֶמת  ַהּכֵֹהן  ַהּגָ ֶּאָלא .  גוּר  ֵהיֵטב  ּבְ

ֵדי  יָקה  ֶאָלא  ּכְ ָלה  לֹא  ִהְסּפִ ֶמן  ַהּדַ ֶ מוּת  ַהּשׁ ּכַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ַית .  ְלַהְדִליק  יֹום  ֶאָחד ְהיֹוָתם  ֱאֻמִנים  ַעל  ֲעׂשִ ַּאך  ּבִ ְ

ְתִמימוּתש  "יתְרצֹון  ַהּבֹוֵרא   ֶמן  ְוִהְדִליקוּ ,  ּבִ ֶ ּשׁ ְמחוּ  ּבַ ׂשָ

ְמָחה  וְּבטוּב  ֵלָבבֶּאת  ַהְמ ׂשִ ה  ּבְ דֹוׁשָ ם .  נֹוָרה  ַהּקְ ֵ ְוַהּשׁ

ה  ֵנס   מוּתָעׂשָ מֹוָנה ְּוַהּכַ יָקה  ָלֶהם  ִלׁשְ ַטּנָה  ִהְסּפִ   ַהּקְ

ד,  ָיִמים יקוּ  ְלֵצאת  ְלֵבית  ַהּבַ ַמֲהָלָכם  ִהְסּפִ ִלְכּתֹׁש ,  ּבְ

ֶמן  ָטהֹור ֵזֶכר  ָלֶזה  ַמְדִליִקים .  ֵזיִתים  ְוָלׁשוּב  ִעם  ׁשֶ

מֹוַנת  ַהָיִמים  ַהָללוֲּאַנְח ַמֲהַלך  ׁשְ ּנוּ  ֵנרֹות  ּבְ ּ ם .  ְ וְּכׁשֵ

ָיִמים  ָהֵהם ים  ַלֲאבֹוֵתינוּ  ּבַ ם  ִנּסִ ֵ ה  ַהּשׁ ָעׂשָ ך ,  ּׁשֶ ְּכָ

ַמן ַהזֶּה זְּ ים ּבַ ה ָלנוּ ִנּסִ  .  ַיֲעׂשֶ

ֶנָרל  ג ב  ְלִדְבֵרי וָו'  ֹוְרג'ַהּגֶ ֹרב  ֶקׁשֶ יְנְגטֹון  ֶהֱאִזין  ּבְ אׁשִ

ְגָרִתיתוְּכׁשֶ.  ַּהַחָיל ֲעלוּת  לֹא  ׁשִ ִהְתּפַ ֵים  ָאַמר  ּבְ : ּּסִ

ַדע  ְלך  ַחָיל ּתֵ ֶ ּּשׁ ָטחֹון ,  ָ ר  ּבִ ּדֵ ֲאִני  ְמׁשַ ַּעל  ַאף  ׁשֶ

ָאֵכן ,  ְוַהְצָלָחה  ֻמְחֶלֶטת י  ׁשֶ י  לֹא  ֶהֱאַמְנּתִ תֹוך  ִלּבִ ְּבְ

ִמְלָחָמה  זֹו ְלך.  ְּנַנֵצַח  ּבְ ּפוּר  ׁשֶ ַָהּסִ ל ,  ּ הוּא  ִסּפוּרֹו  ׁשֶ ׁשֶ

י,  הוִּדיָּהָעם  ַהְי ְקָוה .  ָנַגע  ְלִלּבִ ֵהַטְבּתָ  ְלָתֵאר  ֶאת  ַהּתִ

יָר י  ּהוְּלַהְחּדִ ֵעת.  ְלִלּבִ ֵיׁש  ְיהוִּדי ,  ּכָ ֲאִני  רֹוֶאה  ׁשֶ ׁשֶ ּּכְ

ן  ֶאת  ַמֲעָמדֹו  ַוֲאִפילוּ  ֶאת  ַנְפׁשֹו  ַעל  ְמָנת  ַּהמוָּכן  ְלַסּכֵ

ְמִסירוּת  ֶנֶפׁש ל ֵאין  ִל,  ְּלַקֵים  ֶאת  ִמְצוֹות  ֱאלָֹקיו  ּבִ י  ּכָ

ִנָצחֹון  ַהַמֲעָרָכה ָּסֵפק  ּבְ ָכה  עֹוד  ְזַמן   .  ּ ַּהִמְלָחָמה  ִנְמׁשְ

יְנְגטֹון  ָהָיה   'ֹוְרג'ג.  ַמה  ַעד  ָלַעְצָמאוּת  ַהְמֻיֶחֶלת וֹוׁשִ

ְרּפוּּבִליָקה  ל ְהַ יא ָהִראׁשֹון ׁשֶ ׂשִ  .   יתִנַאֶמִריָקָהַלּנָ

ִנים ִניםָעְברוּ  ׁשָ ִניםָעְברוּ  ׁשָ ִניםָעְברוּ  ׁשָ י  ָיׁשַ.  .  .  .  ָעְברוּ  ׁשָ ה  ָחְרּפִ ֵליל  ֲחֻנּכָ , ּב  ַהְיהוִּדיּבְ

ָעַבר ן  ְלַעְצמֹו ,  ַּהַחָיל  ְלׁשֶ ה  ִנּגֵ ֵביתֹו  ְוִלמֹול  ֵנרֹות  ַהֲחֻנּכָ ּּבְ

יוֵּטי   ה  ֶאת  ּפִ ֶעְרּגָ ִפיקֹות .  ֶהָחגּּבְ ְמעוּ  ּדְ ְלֶפַתע  ִנׁשְ

ֶלת ּדֶ ַתח.  ּבַ ּפֶ ִליַח  ָעַמד  ּבַ ל  וְּבָידֹו  ֲחִביָלה ׁשָ ּ  ַהִמְמׁשָ

יא  ג ׂשִ יוָו'  ֹוְרג'ֵמֵאת  ַהּנָ ַתח  ֶאת .  ְנְגטֹוןאׁשִ ַּהְיהוִּדי  ּפָ

ֶרת.  ַהֲחִביָלה ה  ְמֻהּדֶ ם  ְמנֹוַרת  ֲחֻנּכָ  ָהְיָתה  ֻמּנַַחת  ׁשָ

ִרית( ַאְרצֹות  ַהּבְ מֹוֵזאֹון  ּבְ יֹום  ַהְמנֹוָרה  ִנְמֵצאת  ּבְ ּּכַ ָחִזית  ְמנֹוַרת .  )ּ ּבֶ

ם ה  ִנְרׁשַ יְנְגטֹוןוווווָוָוָָו'  '  '  '  ֹוְרגֹוְרגֹוְרגֹוְרג''''גגגג""""  :ַהֲחֻנּכָ יְנְגטֹוןאׁשִ יְנְגטֹוןאׁשִ יְנְגטֹוןאׁשִ    ....                                ".".".".אׁשִ
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• ‰�È�Á ‰�Á Ô· „Â„ Ì‰¯·‡ • ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ ÔÂ‡‚‰ ·¯‰ Ô· ÛÂÏÎÓ Â‰ÈÏ‡  ❏ לעילוי נשמת  Ê ˙· ‰ÊÂ¯ ˙Â˜¯È‰ÊÈÊÚ ÏÂÓÈÚ "  ‰ית ֲאַתר ּבֵ ן ְלהֹוִריד ּבַ ֶנֶסת ִנּתַ  www.hv5t.org  ַהּכְ

ִאיֵמיל, ִלְתגּובֹות.  3475998229' ו טל"הי ֶאְפַרִים ְזַרְחָיה עֹוַבְדָיה info@hv5t.org ִלְתרּומֹות ְוַהְנָצחֹות ָליֹון ּבְ ַלת ַהּגִ   mas819514@gmail.com ֶּהָערֹות ּוְלַקּבָ

ן ִאיׁש ַחי ִזיָע ינו ַהּבֶ ַתב ַרּבֵ הא "ש(א "ּּכָ ֹתֶכן ְדָבָריו ּבְ, סֹוף ִהְלכֹות ֲחֻנּכָ ה וְברֹאׁש חֶֹדׁש ּּבְ ת ֲחֻנּכָ ּבָ ׁשַ ה וִבְפָרט ּבְ ֲחֻנּכָ ְמָחה ּבַ ַּמֲעַלת ַהׂשִ ּ ּ

ה ְוכו ֲחֻנּכָ ַמֲעַלת ַהֵלל ּבַ ּבְ ְמָחה ׁשֶ ּוְבׂשִ   )ש"ַּעֵי' ּּ

ַמת " ד ִנׁשְ ֹו ב ְכ ֹור ִל א ֶמן ַלּמָ ק ׁשֶ י ְדִל ו ְלַה ּוִמְנָהֵגנ ּ 
יָע ִז ס  ַעל ַהּנֵ ּבַ יר  ִא י ֵמ ּבִ אׁש , א"ַר ֹום ֹר י ֵבתּבְ ֵט ֶדׁש  .ֹח " 

ף  ַהַחִיים"ְּוֵכן  הוָבא  ּבְ ָראוי ְלִהְתַנֵדב  ,)עואֹות ך "ִסיָמן ז(" מֹוֵעד ְלָכל ַחי"ּבְא "י ִזיָע'ַפַלאִגח "לגרְּוַעֵין . )ע"תרִסיָמן ("  ּּכַ ּׁשֶ ּ
ס  ִזיָע ַעל  ַהּנֵ י  ֵמִאיר  ּבַ רֹאׁש  חֶֹדׁש  ִלְכבֹוד  ַרּבִ ה  וִבְפָרט  ּבְ יֵמי  ֲחֻנּכָ ַהְרָחָבהש  "ע,  א"ּּבִ רוך (.  ּבְ י  ֵמָהַרב  ּבָ ַמְעּתִ ְְוׁשָ ּ

ִליָט ה,  א"ּרֹוְזנּבלום  ׁשְ ֲחֻנּכָ ס  ּבַ ַעל  ַהּנֵ י  ֵמִאיר  ּבַ ַרס  ַלֲעׂשֹות  ְסעוָדה  ִלְכבֹוד  ַרּבִ ְקִהלֹות  ּפָ ַקְדַמת  ְדָנא  ָנֲהגו  ּבִ ּמִ ּׁשֶ ּּ ּ ְרנו   )ּ ִהְזּכַ ְּוֵכיָון  ׁשֶ
ס ַעל  ַהּנֵ י  ֵמִאיר  ּבַ ַהְּנַצֵין,  ֶאת  ַרּבִ ת  ְרֵאה  (  "ֶבן  ִאיׁש  ַחי"  ׁשֶ ָרׁשַ ם ָהַרָמ )ְלִעְנָין ַהּנֹוֵדר ִלְצָדָקה',  גֲהָלָכה  ב  "שּפָ , ל"ע ַז"ֵּהִביא ִמׁשָ

ר  אֹוֵמר   ֲאׁשֶ ּכַ ר ,  "ֱּאָלָהא  ְדֵמִאיר  ֲעֵנִני"ׁשֶ ָאַמר  ְלׂשַ ֵעת  ׁשֶ ֶזה  ּבְ ס  ּבָ ַעל  ַהּנֵ י  ֵמִאיר  ּבַ ֵון  ַרּבִ ּכִ ָוָנה  ׁשֶ ְּיַכֵון  ַלּכַ ּ ּ
ֵצלּבֵ ן  ְוִיּנָ יֹאַמר  ּכֵ ּית  ַהסַֹהר  ׁשֶ ּ ְמׁשֹון  ֵמֹאְסטרֹּפוִלי  ִזיָע.  )א"יח  עַּז  ַדף  "ע'  מסְוַעִין  (ש  "ע.  ּ י  ׁשִ ּוְלִעְנָין  ָהֲאִמיָרה  ַעֵין  ְלַרּבִ א "ּ

חֶֹדׁש ֵטֵבת', האֹות , וַמֲאָמר (" ָּדן ָיִדין"ּבְ ם ּבְ ר ׁשָ ְלמוד , )ְמַדּבֵ ּתַ ֵיׁש ֻנְסָחאֹות ּבַ ּׁשֶ ּ ֱאָלָהא ְדֵמִאיר ,ֱּאָלָהא ְדֵמִאיר ֲעֵנִני ֲעֵנִני"ּ
ֶזהש " ע,"ֲעֵנִני ֲעֵנִני ָרַמז ּבָ  )mas819514@gmail.com פרטים נוספים ניתן לקבל באימייל ( א"ִזיָע. ַמה ׁשֶ


